
Zmluva o dielo č.  136/2013 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 
Článok 1 

Zmluvné strany 
1. Objednávateľ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 

Sídlo:               Ipeľská č. 1, 040 11 Košice 
      Zastúpený:      MUDr. Jana Kollárová, regionálny hygienik 
      IČO:                00606723 
      DIČ:                2020928052 
      IČ DPH:          SK2020928052 

            Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava 15 
            č. účtu:             7000134588/8180 

      tel.:                   055/7860101    
      fax:                   055/7860151 
      e-mail:              ekonom@ruvzke.sk 
         ( ďalej len objednávateľ ) 
 
 
2. Dodávateľ:     AKATYST, s.r.o. 

Sídlo:              Košické Olšany 2, 044 42 Košické Olšany 
Zastúpený:      Mgr. Marián Miko 
                        Mgr. Martin Miko      
IČO:                45265488 
DIČ:                2022937554 
IČ DPH:          SK2022937554      
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
č. účtu:            2925829098/1100        

      tel.:                  0908624593    
      fax:                    
      e-mail:             akatyst@akatyst.sk  

Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných:   Mgr. Martin Miko 
vo veciach technických: Mgr. Martin Miko  
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Košice I v odd Sro 
Vo vložke č. 24591/V 
(ďalej len dodávateľ )    
 
 

Článok 2 
Predmet plnenia 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie diela: výmena okien v kanceláriách, v podateľni  

a na toaletách na prízemí,  vo vymedzenom počte kancelárií na 1. poschodí 
a v kanceláriách a na toaletách na 4. poschodí v budove objednávateľa na Ipeľskej č. 1 
v Košiciach. Dielo zahŕňa stavebné práce, ktorých súčasťou je demontáž súčasných 
drevených okien, parapetov a žalúzií a dodávka a montáž nových plastových okien 
vrátane vnútorných žalúzií. Súčasťou realizácie zákazky sú príslušné práce spojené s 
vykonaním zákazky – montáž nových plastových okien a žalúzií, murárske práce, 
začisťovanie, presun hmôt a ostatné nutné stavebné práce, odvoz a ekologická likvidácia 
starých okien a vzniknutých odpadov.  



2. Okná budú dodané v kvalite: plastové, minimálne 5-komorové, izolačné dvojsklo alebo 
trojsklo plnené argónom, priepustnosť tepla K=1,0 w/m2k, hrúbka skla minimálne 4 mm, 
dvojdorazové tesnenie, AKTIV PILOT kovanie, PADK-bezsieťové otváranie, oceľová 2 
mm hrubá výstuž po celom obvode rámu, farba biela. 

3. Plastové okná budú dodané v celkovom počte 68 ks. Náčrt typov  okien A až E, schém 
a ich približné rozmery tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy.  

4. Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok ustanovených touto zmluvou vykoná pre 
objednávateľa práce v zmysle odsúhlasenej ponuky oceneného „Výkazu výmer prác“, 
ktorá tvorí  prílohu č. 2 tejto zmluvy.  

 
Článok 3 
Čas plnenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli na termíne realizácie diela nasledovne:  
a) demontáž starých okien, dodávka a montáž nových okien: 30.11.2013 
b) dodávka doplnkov - žalúzie,  do 7 dní po ukončení montáže okien.  

2. Predpokladom  začatia stavebných prác na diele je odovzdanie a prevzatie pracoviska. 
3. Objednávateľ berie na vedomie, že dodržanie termínu plnenia bodu 1 písm. b) zo strany 

dodávateľa je závislé od počasia. Pokiaľ bude počasie nevhodné  na realizovanie diela 
podľa tejto zmluvy, odkladá sa termín ukončenia tohto diela o daný počet dní. Pod 
pojmom nevhodné počasie sa rozumie: teplota vzduchu pod -5C, významné pôsobenie 
dažďa a snehu, silný vietor. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade dokončenia diela bez zjavných závad a v zmysle 
uzavretej zmluvy, toto prevezme a podpíše protokol o odovzdaní a prevzatí diela . 

5. V prípade, že zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 
objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

 
 

Článok 4 
Cena 

1. Cena za dielo uvedené v článku 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 
v zmysle  § 3 zák.č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky  MF  
SR   č. 87/1996  Z. z.,   ktorou sa vykonáva zákon  č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. Cena je spracovaná ako individuálna kalkulácia zhotoviteľa, ktorá 
tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. 
       Cena v eurách bez DPH                                 21.340,52  
       Sadzba DPH:20%  a výška DPH v eurách       4.268,10 
       Cena v eurách vrátane DPH                           25.608,62  

 
2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa spojené so splnením všetkých 

záväzkov podľa tejto zmluvy.  
 

Článok 5 
Platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytuje dodávateľovi preddavok  ani 
zálohu. Objednávateľ vykoná platbu na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác 
v troch etapách, v rozsahu ich skutočne zrealizovaného množstva. Platba sa bude 
realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry dodávateľa v súlade so 
zmluvou o dielo.  

2. Dodávateľ doručí objednávateľovi v súlade s platnými predpismi faktúru ako daňový 
doklad do 1 dňa odo dňa potvrdenia súpisu vykonaných prác objednávateľom. 



3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť fakturovanú sumu na účet dodávateľa do 30 dní odo 
dňa vystavenia faktúry. 

 
Článok 6 

Záručná doba a  zodpovednosť za vady. 
1. Dodávateľ poskytuje na dielo realizované podľa tejto zmluvy záruku 10 rokov na okná 

(plast, sklo, kovanie), 2 roky na ostatné materiály a práce (montáž okien, žalúzie). 
Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. 

2. Pre prípad vady diela  dohodli zmluvné strany právo objednávateľa požadovať 
a povinnosť dodávateľa vadu odstrániť bezplatnou opravou. Dodávateľ musí  
reklamáciu vybaviť ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Ak pôjde 
o vadu neodstrániteľnú alebo o vadu, ktorá sa opakovane prejaví, je dodávateľ 
povinný vadu odstrániť poskytnutím nového bezvadného plnenia na vlastné náklady 
do 30 kalendárnych dní. Ak dodávateľ nevybaví reklamáciu do  30 dní, objednávateľ 
môže požiadať o vrátenie peňazí. 

3. Objednávateľ je povinný reklamovať vady u zhotoviteľa písomne (aj faxom alebo 
emailom s následným doručením reklamácie poštou). V reklamácii objednávateľ 
popíše vadu a uvedie ako sa prejavuje. O odstránení reklamovanej vady bude vždy 
spísaný záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a dátum jej odstránenia.  
Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady. Ak 
bude reklamácia vybavená poskytnutím nového bezvadného plnenia, platí na túto časť 
diela nová záruka podľa bodu 1 tohto článku zmluvy.  

 
Článok 7 

         Podmienky vykonania diela 
1. Dodávateľ vykoná dielo na svoje náklady a pred začatím stavebných prác spresní 

u objednávateľa deň nástupu na vykonanie stavebných prác, v súlade so zmluvou 
zabezpečí dopravu všetkých stavebných materiálov a výrobkov, výrobných zariadení 
a ich presun na pracovisko. 

2. Dodávateľ  zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov 
a iných fyzických osôb podieľajúcich sa na vykonávaní diela s vedomým dodávateľa,  
zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni hrubý 
odpad vzniknutý jeho činnosťou, vrátane demontovaných (starých) okien 
objednávateľa. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje k realizácii diela podľa tejto zmluvy umožniť dodávateľovi 
napojenie na odber el. energie, odber vody, poskytnúť manipulačný priestor. Náklady 
na úhradu spotrebovaných energií hradí objednávateľ, nakoľko nie sú súčasťou 
zmluvnej ceny podľa čl. 4 tejto zmluvy. 

4. Pri plnení predmetu tejto zmluvy bude dodávateľ postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické  
normy a podmienky tejto zmluvy. 

5. Objednávateľ v prípade potreby pred začatím prác umožní dodávateľovi uskladnenie 
vyšpecifikovaného materiálu v svojich priestoroch, o čom bude spísaný záznam 
podpísaný zástupcom dodávateľa aj objednávateľa. Nebezpečenstvo škody na 
uskladnenom materiály nesie objednávateľ.  

6. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať dodávateľovi pracovisko pre vykonávanie 
stavebných prác vypratané. 

7. Stavebné práce budú prebiehať za plynulej prevádzky predmetnej administratívnej 
budovy objednávateľa, v prípade potreby  dodávateľa aj počas dní pracovného pokoja 
po predchádzajúcej dohode s objednávateľom.  

 



Ćlánok 8 
Zmluvné pokuty 

1. V prípade omeškania dodávateľa s odovzdaním diela oproti termínu uvedeného v bode 
1 článku 3 tejto zmluvy z dôvodov spočívajúcich na jeho strane, je dodávateľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1%  z hodnoty neodovzdaného 
diela s DPH uvedenej v čl. 4, a to za každý deň omeškania.  

2. Aj bude objednávateľ v omeškaní s úhradou fakturovanej ceny za dielo, má dodávateľ 
nárok na úrok z omeškania vo výške 0,02%  z dlžnej sumy s DPH uvedenej v čl. 4 
tejto zmluvy.  

3. V prípade omeškania dodávateľa pri odstraňovaní jednotlivých vád diela 
v reklamačnom konaní je dodávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 
eur za každý deň omeškania. 

4. V prípade podstatného narušenia plynulosti prevádzky v jednotlivých dotknutých 
priestoroch  budovy je dodávateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 100 eur za každý deň narušenia. 

 
Článok 9 

Ostatné ustanovenia 
1. Dodávateľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať predmet zmluvy v rozsahu č. 2 

tejto zmluvy. 
2. Podstatným porušením tejto zmluvy je prekročenie termínov zhotovenia diela 

uvedených v čl. 3 o viac ako 15 dní. 
3. Zmluva sa považuje za splnenú odovzdaním dokončeného diela dodávateľom a jeho 

písomným  prevzatím objednávateľom. 
4. Zmluvu môže ukončiť 

a) objednávateľ okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade jej podstatného 
porušenia podľa bodu 2, 

b) objednávateľ výpoveďou v 15 dňovej výpovednej lehote v prípade, že dodávateľ 
riadne neplní povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, 

c) dodávateľ výpoveďou v 15 dňovej výpovednej lehote v prípade, ak mu 
objednávateľ neposkytne aj napriek jeho písomnému upozorneniu náležitú 
súčinnosť.  

 
Článok 10 

         Záverečné ustanovenia 
 

1. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov 
podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

3. Táto zmluvy je vypracovaná vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží 
objednávateľ a jedno dodávateľ.  

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a podľa § 47a Občianskeho zákonníka 
dňom  nasledujúcim po dni jej  zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

 
 
V .................., dňa ....................                              V Košiciach, dňa  .................... 
 
......................................................              ........................................................ 

za dodávateľa:                                                                          za objednávateľa: 
 



Príloha č. 1         
 
Náčrt typov a počet okien 
 
 
Verejný obstarávateľ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 
 
Názov predmetu zákazky: „ Výmena okien na budove RÚVZ so sídlom v Košiciach na 
Ipeľskej ulici č. 1, 040 11, Košice“  
 
 
Plastové okno typ A v počte 62 ks    (kancelárske priestory)      

 
   1810 
 

 
 
 
 
 
 
2080 

 
 
 
 
 
 
 
- Plastové okno 
- Otváranie otváravé + sklopné 
- Členenie podľa schémy 
- Otvárací pákový mechanizmus v naznačenej polohe 
 
 
Plastové okno typ B v počte 1 ks   (kancelársky priestor)      
   
                     1810 

 
 
 
 
 
                1500 

 
 
 
 
 
- Plastové okno 
- Otváranie otváravé + sklopné 
- Členenie podľa schémy 
- Otvárací pákový mechanizmus v naznačenej polohe 

560 



Plastové okno typ C v počte 2 ks  (toalety)       
   1810  

 
 
 
      850 

 
 
        2080 

 
 
 
 
 
 
    560 

  
 
                 860 

 
- Plastové okno 
- Otváranie otváravé + sklopné 
- Členenie podľa schémy 
- Otvárací pákový mechanizmus v naznačenej polohe 
 
 
 
Plastové okno typ D v počte 2 ks   (toalety)   
 
 
   1810    
 
 
 
 
       850 

 
 
 
                 2080 

 
 
 
 

       
                                         560 

 
       

 
                                                                       860 

 
- Plastové okno 
- Otváranie otváravé + sklopné 
- Členenie podľa schémy 
- Otvárací pákový mechanizmus v naznačenej polohe 
 



Plastové okno typ E v počte 1 ks   (kancelárske priestory)      
 
 
                                 905 

  
 
 
 
 
1500 

 
 
 
 
 
- Plastové okno 
- Otváranie otváravé + sklopné 
- Členenie podľa schémy 
- Otvárací pákový mechanizmus v naznačenej polohe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2         
 
Rozpočet 
 
 
Verejný obstarávateľ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 
 
Názov predmetu zákazky: „ Výmena okien na budove RÚVZ so sídlom v Košiciach na 
Ipeľskej ulici č. 1, 040 11, Košice“  
 
 
 
 
Názov Počet 

ks 

Jednotková cena 

bez DPH 

Cena celkom  

bez DPH 

Jednotková cena  

s DPH 

Cena celkom 

s DPH 

Plastové okno typ A 62 312,50 19.375,00 375,00 23.250,00 

Plastové okno typ B 1 257,18 257,18 308,62 308,62 

Plastové okno typ C 2 364,58 729,16 437,50 875,00 

Plastové okno typ D 2 364,58 729,16 437,50 875,00 

Plastové okno typ E 1 250,00 250,00 300,00 300,00 

SPOLU 68  21.340,52  25.608,62 

 
 
 
 
 
 
 


